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Försörjningsstöd arabiska 

 
 
 

 ةلاعلاا معد
و المعونتا الاميلّ◌ة 

 ىرخلاا
 ةلئاعلا و -درفلا ةیاعر

 
 حلا ّ◌ق يف السمةدعا المايلّ◌ة

 دق تیمتّ◌ع اشلصخ يذلا تیدجاو يف ةیدلب يوسلاد Arjeplog بالقح يف معد الااعلة اذإ مل يكن قارداً◌ ىلع اعألة نفسه نم
 .ىرخأ ةلیسوب وا لمعلا للاخ

 

 تٌ◌ع ّ◌ُ◌د ذھه لامسدعاة لاملاية شبكة الحماية لاقصوى للمجتمع و لهاذ لعيك أواًل نا تق ّ◌دم لطباً◌ بكةفا أنوعا لاتعوياضت لاملايّ◌ة
ّ◌ُ◌ق ل كقبل تقديمك لطبا للمسدعاة لاملايّ◌ة. و دق يكون لذك تعوياضً◌ لاميّ◌اً◌ ص نمند قو

 التامينا تلاعا ّ◌مة
 حت يتلا ىرخلاا

försäkringskassan، ةنجللا نم (يساردلا ضرقلا اھنمضب) ةّ◌يساردلا ةدعاسملا وأ ،لمعلا نع نيلطاعلا قودنص 
 (CSN). يساردلا معدلل ةيزكرملا

 

 .ةّ◌يلاملا ةدعاسملا حنم للاخ نم درفلل لوقعم ةایح ىوتسم نيمأت ىلع لمعنس
 

 صخشلا نوكی ُ◌ملزامً◌ باليعس علأالته الّيتاذة الى دعبأ ح ّ◌د ممكن

جیب نا يكون لاشصخ يذلا يق ّ◌دم لطباً◌ للمسدعاة لاملايّ◌ة حتت صتّ رف سقو لاعمل و غریب بقبول ضرع لاعمل أو 
 ارجأءات لامسدعاة ااىرخل لاتي يتم توجيهه لايها. يتض ّ◌من اذھ االلتماز أياضً◌ ااارجلءات لايسايسّ◌ة لسقو لاعمل، ىلع سبيل

 .ليهأتلا ةداعأ تاءارجأ وأ لمعلا لقح تارود ،لاثملا
 

 ست نا بجي .كتفيظو وأ بيردتلا ،كميلعتل كئاھنأ لبق ةبسانم ةرتفب لمع نع ثحبلاب مزلم تنأ لمعلا بتكم يف كسفن لجّ◌
 يف لوأ يمو يداع غير ةلطع بعد أنتءاھ اردستك وا ظوتفیك كلي تقمو دادعأب طخّ◌ة دجيةد.

 
 ريرقت قيرط نع لمعلل ةّ◌يندتم ةيلباق كيدل نا تبثت نا كيلع ،لمعلا لقح لوانتم يف و فرّ◌ صت تحت نوكت نا عطتست مل اذإ

 .يبط
 
 

ّ◌صة بكّفاة 
 تلاوخدملا

 بلطلا
اد ك ّ◌ل شهر و تكمةل لاطلب لابتأيیادت اخلا  يت ّ◌م لانظر يف لطب معد اااعللة شهريّ◌اً◌. جیب تقديم لطباً◌ دجيً
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 امب مییقت لمع متی امك و .قباسلا رھشلل كتلاوخدم و كتاقفن رابتعلاا رظنب ذخلاا متي ةدعاسملا باستحأ دنع .تاقفنلا و ةّ◌يلاملا
 فلعته لتكنو هؤمّ◌لاً◌ لللوصح على المسةدعا الاميلّ◌ة.

 
عند تقديكم لطباً◌ للمسدعاة لاملايّ◌ة لعيك نا تؤ ّ◌كد ّفاكة لابيانات لامتعّلقة بوضعك لاما ّ◌دي و يتم ااذخل بنظر ااعلبترا 
ّفاكة أكشلا خدموالتك لاما ّ◌دية عند حأتساب حأيتاجاتك. نأ اذھ االمر يشمل ّفاكة رفأاد لاعائةل. يت ّ◌م لاتح ّ◌ري نع حلااةل 

 ةّ◌يداملا
 للثالثة أشهر ااخليرة حيث نا لافائض نم شهر معين يت ّ◌م نقھل ىلا لاشهر لاقمدا.

 
 أنت مسوؤل نع لاتخطيط و عمل االسبقيات لااملئمة لوضعك لاما ّ◌دي.

 
 و يبیرضلا دادرتسلاا ،ةّ◌يلام قاروأ ،ةبكرم ،راقع ةزايح لثم ةيلاملا دراوملا نم ىرخلاا لاكشلاا رابتعلاا رظنب ذخلاا متیس امك و

 قحلا كل نوكي نل ،كتاجایتحأب ءافیلا كلذ و ةلوھسب اھعیب نكمی يتلا تاكلتمملا ضعب كیدل تناك اذإ .اھریغ
  .ةلاعلاا معد يف اھنيح

 
 
 

Försörjningsstödet 
ةلااالع   دعم 

 يتك ّ◌ون معد ااةلاعل نم زجيئن، اليعمار الينطو و النفقات العمقولة، ما ادع اليعمار الينطو. يعسك لامعرای ولاطين مستىو
 أستكلاھ عمقلو نللفقتا اشلصخيّ◌ة و انلفقتا الاعيلئة المشتركة و يبج نا تُ◌طغّ◌ي انلفقتا التايلة:

 ةّ◌يئاذغلا داوملا صلا ةيذحلاا/سبلاملا ةفاظنلا /ةحّ◌

نوفلتلا 
رجلا 

ةيمویلا ةدی
قوأ 

 تاطاشن ةّ◌يكلاھتسلاا بعللا/غارفلا تا
ملا 

داو
صت 

 نويزفلتلا حير
 

 میدقت طرشب و ةجاحلا دنع ةلوقعملا ةفلكلا دحب اھيلع بلط میدقت نكمُ◌ي يتلا و ينطولا رایعملا نمض جردنت لا يتلا تاقفنلا
 :يھ ةروتاف

 (يساسلاا نيمأتلا(لزنملا ىلع نيمأتلا يلزنملا ءابرھكلا نكسلا ةفلك
 موسر
ةباقنلا

 
 لافطلاا ةیاعر ةفلك

 لمعلا ىلا قیرطلا ةفلك

 

 ىرخلاا ةيلاملا ةدعاسملا
 حنمب رارق ذاختأب ةیدلبلا موقت .ينطولا رايعملا نمض جردنت لا يتلا ىرخلاا ةّ◌يلاملا تادعاسملا ىلع ميدقتلا مكتعاطتسأب

 :ةّ◌يلاتلا ةّ◌يلاملا ةدعاسملا
 ةیاعر
نانسلاا

 
 نفدلا تاقفن

 تاقفن
لاقتنلاا

 
 انلظّ◌تارا

 و -ةّ◌يحصلا ةیاعرلا
 ةّ◌يلزنملا تازيھجتلا ةيئاقولا
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ایضار نع القرار الصردا ددصب معد الااعلة، حی ّ◌ُ◌ق لك االستنئفا.  اذإ مل تكن ً

 

 نحن ُ◌مزلومن أببالغ لاشرطة يف ةلاح االشبتاه رجبيمة لامسدعاة لاملايّ◌ة. و دق تكون زلمما داعأبة مبغل لامسدعاة لاملايّ◌ة يذلا

 ت ّ◌م فدعه لايك ىلع أسس اخطئة.
 

 لك لاظومفين دليهم جاوب كتمان لاس ّ◌ر. تت ّ◌م معةجلا لابيانات لاتي تقوم بتسليمها بومجب اقنون لابيانات لاشصخيّ◌ة و اقنون
 .يراسلا ةّ◌يرسلا نامتك

 
اذإ غربت تبقديم طلب للمسةدعا الاملية وأ اذإ كانت لديك أسئلة لوح معد ةلاعلاا يمنكك الاتصلا انب. قُ◌م بزيةرا ةمدخ 

 ابزلائن اتلابع انل يف اطلابق 1 في انبية لابلدية etsnhuuKomm أو أتلص مقرب لاب ّ◌دالة  0961 14 129و أطلب لاتح ّ◌دث
 .نوفلتلا تاقوأ لوح تامولعم ىلع لوصحلا كنكمي يح ،ةلاعلاا معد مسق يف نيلوؤسملا دحأ عم
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